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Beschouwing

Kijken, luisteren en dan spreken
Hoe gaan huisartsen om met (vermoedens van) kindermishandeling?
Joke Meulmeester, Rob Beukering

Inleiding
Huisartsen signaleren relatief weinig kindermishandeling. In 2007
was slechts 1,4% van de meldingen bij het Advies- en Meldpunt
Samenvatting
Meulmeester JF, Beukering RG. Kijken, luisteren en dan spreken. Hoe gaan huisartsen om met (vermoedens van) kindermishandeling? Huisarts Wet 2008;51(13):673-7.
Huisartsen signaleren relatief weinig kindermishandeling. De
huisarts als gezinsarts heeft een belangrijke taak bij het signaleren van kindermishandeling. Toch ervaren huisartsen in de praktijk belemmeringen bij het melden en bespreekbaar maken van
de gesignaleerde zorgen. Er is veel onzekerheid over het omgaan
met het beroepsgeheim. De richtlijn van de nieuwe KNMG-meldcode is ‘spreken, tenzij’. Huisartsen vragen vaak om anoniem te
mogen melden. Dit kan alleen onder voorwaarden, waarbij het
om uitzonderlijk ernstige situaties gaat. De KNMG-meldcode
adviseert uiterst terughoudend te zijn met anoniem melden.
In de praktijk blijkt de wens om anoniem te melden vaak gebaseerd op onzekerheid over het bespreekbaar maken van de
gesignaleerde problematiek. Hierbij kan het AMK ondersteuning
bieden. Concreet zijn over zorgen en deze als een gemeenschappelijke zorg bespreken, blijkt in de praktijk goed te werken. De
werkwijze van het AMK is beschreven zodat huisartsen weten
wat zij in de praktijk van het AMK kunnen en mogen verwachten.

Kindermishandeling (AMK) afkomstig van huisartsen.1 Het is niet
geheel duidelijk waardoor dit komt.
Kindermishandeling is gedefinieerd in de Wet op de Jeugdzorg.2
Het gaat om lichamelijke en psychische mishandeling, lichamelijke en psychische verwaarlozing, seksueel misbruik en het getuige zijn van huiselijk geweld. Uit onderzoek blijkt dat getuige zijn
even schadelijk is voor kinderen als zelf slachtoffer zijn.3
In dit artikel bespreken we kindermishandeling zoals dat in de
dagelijkse praktijk voorkomt. Hoe vaak komt het voor en hoe
vaak melden de verschillende beroepsgroepen het? We beschrijven de belemmeringen bij huisartsen en geven mogelijke verklaringen voor het relatief lage aantal meldingen door huisartsen.
De werkwijze van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
wordt toegelicht. Tot slot geven we mogelijke oplossingen voor
de gesignaleerde belemmeringen.
Definitie Kindermishandeling Wet op de Jeugdzorg
Kindermishandeling is elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de
minderjarige in een relatie van afhankelijkheid en van onvrijheid
staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade aan de
minderjarige wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan
de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

Kindermishandeling in getal
AMK Bureau Jeugdzorg Haaglanden, Neherkade 1, 2521 VA Den Haag: dr.
J.F. Meulmeester, vertrouwensarts. AMK Bureau Jeugdzorg Utrecht: R.G.
Beukering, vertrouwensarts.
Correspondentie: j.meulmeester@bjzhlzh.nl.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
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Jaarlijks zijn 107.000 tot 170.000 kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling4,5 en minstens 50 van hen overlijden aan de
gevolgen daarvan. Artsen melden echter relatief weinig (vermoedens van) kindermishandeling.1 Veruit de meeste meldingen door
beroepskrachten komen van de politie (tabel 1).
Vaak gaat het bij (vermoedens van) kindermishandeling om meer
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Kern
 (Huis)artsen signaleren en melden nog te weinig gevallen van
kindermishandeling.
 Openheid, mits empathisch en respectvol, schaadt minder dan
gevreesd.
 Overleg met Advies- en Meldpunt Kindermishandeling kan de
huisarts ondersteunen.
 Duidelijkheid over eigen en andermans verantwoordelijkheid in
een netwerkbespreking is belangrijk.
vormen tegelijkertijd (tabel 2). Het getuige zijn van huiselijk geweld
binnen het gezin en affectieve verwaarlozing worden het meest
gemeld, respectievelijk 39% en 34%. Affectieve verwaarlozing gaat
vaak samen met andere vormen van kindermishandeling. Getuige
zijn van huiselijk geweld heeft veel schadelijke gevolgen voor kinderen. Sinds 2002 vraagt de overheid dan ook aandacht voor deze
vorm van kindermishandeling.6

Belemmeringen in de spreekkamer
Veel artsen voelen zich belemmerd bij de aanpak en signalering van kindermishandeling.7 Belangrijke redenen daarvoor zijn
gebrek aan kennis en ervaring, onzekerheid over de signalen, zorgen om de vertrouwensrelatie met het gezin en angst voor agressie en klachten van de ouders.
Veel signalen van kindermishandeling zijn niet specifiek voor de
mishandeling. Daarbij komt dat kinderen in bepaalde leeftijdsgroepen nauwelijks bij de huisarts komen. Slachtoffers die wel
bij de huisarts komen, proberen de mishandeling vaak ten koste
van alles te verbergen. Meestal uit loyaliteit aan hun ouders.
Tabel 1 AMK-melders beroepshalve met gezin bekend in Nederland in
2007 (% meldingen)1
Achtergrond
Algemeen Maatschappelijk Werk
AMK zelf (hermelding in afgesloten dossier)
Bureau Jeugdzorg (uitgezonderd AMK)
Geestelijke Gezondheidszorg (jeugd en volwassenen)
Huisarts
Jeugdgezondheidszorg
Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
Leerplichtambtenaar
MEE
Onderwijsvoorzieningen
Politie
Vrouwenopvang
Ziekenhuis
Overige beroepsgroepen en instanties
Totaal

%
2,3
4,7
4,5
2,1
1,4
4,3
0,4
0,7
1,3
7,0
24,6
1,1
4,0
11,6
70,0

Ook ouders lopen doorgaans niet te koop met hun onmacht
als ouder. Bij huiselijk geweld zijn er vaak meerdere geweldsincidenten geweest voordat de politie wordt ingeschakeld.9 Veel
huisartsen denken bij kindermishandeling aan tekenen van
lichamelijke mishandeling, zoals onverklaarbare blauwe plekken. Toch kan juist de huisarts, die als gezinsarts op de hoogte is van de algehele gezinssituatie, onschuldig lijkende aandoeningen in de context van mishandeling plaatsen (casus 1).
De ouders zullen zo’n vermoeden in eerste instantie meestal niet
bevestigen. Vaak ontkennen zij een verband met andere spanningen, bijvoorbeeld uit angst of schaamte, of omdat zij zelf dat
verband niet kunnen of willen leggen.6
Vermoedens van kindermishandeling onder ogen durven zien, dus
het bewust signaleren ervan, vraagt om een alerte houding van
de huisarts – zeker binnen de beperkte tijd van een huisartsconsult. Deze alertheid is des te meer nodig als de ouder zelf patiënt
is en veel ondersteuning nodig heeft. Juist dan is het belangrijk
te onderkennen wat de ziekte betekent voor zijn of haar rol als
opvoeder. Psychiatrische of andere langdurig ernstige en invaliderende aandoeningen bij een ouder kunnen leiden tot (emotionele) verwaarlozing van kinderen, zeker als er geen mede-ouder is
die adequaat kan optreden.
Gebrek aan kennis en ervaring

Huisartsen schieten veelal tekort bij de herkenning, registratie en
het te voeren beleid bij signalen van kindermishandeling.8,10,11
Dat kan beter. In een ziekenhuis leidde een gestructureerde aanpak van vermoedens van kindermishandeling tot een toename
van het aantal gesignaleerde gevallen.12 Gerichte nascholing over
het herkennen van huiselijk geweld verbeterde het signaleren
daar significant.13
Casus 1
Hans Pieters, 33 jaar, komt op het spreekuur met hoofdpijn. Hij ziet er
moe uit. De huisarts weet dat het gezin het moeilijk heeft gehad. Na de
geboorte van het derde kindje Floor in 2006 kreeg zijn vrouw Elly een
enorme terugval van een psychiatrische stoornis. Daarna ging het met de
medicatie weer goed.
Huisarts: ‘Hoe gaat het verder thuis?’
Hans (lacht bitter): ‘Elly slikt haar medicijnen niet meer, want ze vindt dat
ze dan geen goede moeder meer is. Elly is dag en nacht met de kinderen
bezig. Het huishouden laat ze aan mij over, terwijl ik net een nieuwe baan
heb en voor de marathon wil trainen. Ik kan niet alles.’
Huisarts: ‘Hoe gaat het met de kinderen?’

Tabel 2 Aard mishandeling van AMK-meldingen in Nederland in 2007
(% meldingen)*1
Aard
Lichamelijke mishandeling
Lichamelijke verwaarlozing
Psychisch geweld
Affectieve verwaarlozing
Seksueel misbruik
Getuige van geweld in gezin
Munchausen by proxy
Overig

%
17
17
18
34
6
39
< 0,5
18

*Per melding kunnen meerdere soorten mishandeling genoemd zijn (totaal 100%)
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Hans (reageert korzelig): ‘Vraag dat maar aan Elly. Ik kom hier voor mijzelf
en wil iets voor de hoofdpijn.’
Huisarts: ‘Ik stel voor om een pijnstiller voor te schrijven. Akkoord?’
Later die dag ziet de huisarts in het dossier dat moeder inderdaad 6
maanden geleden voor het laatst medicatie heeft gehaald. Ze vertelde
destijds dat zij als moeder 24 uur paraat en waakzaam moet zijn. Die
opmerking bevreemdde hem toen.
Hij besluit te overleggen met het AMK wat verstandig beleid is.
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Figuur 1 Stappenplan

Vertrouwensrelatie, beroepsgeheim en melden

De vertrouwensrelatie tussen (huis)artsen en hun patiënten vormt
een belangrijke belemmering om een vermoeden van kindermishandeling te bespreken met een patiënt. Huisartsen zijn bang dat
de ouders hen gaan mijden als zij zorgen uiten over de gezinssituatie. Veel artsen voelen zich belemmerd om hun zorgen met anderen te delen. Zij beseffen dat zij hun beroepsgeheim schenden
als zij hun zorgen met derden delen zonder toestemming van de
patiënt. Deze vrees is echter ongegrond. De Wet op de Jeugdzorg
regelt dat beroepsbeoefenaren met een beroepsgeheim gegevens
mogen verstrekken aan het Bureau Jeugdzorg, in het bijzonder
het AMK, als dit noodzakelijk is om kindermishandeling te stoppen of een redelijk vermoeden daarvan te laten onderzoeken.2
Het belang van het kind gaat dan boven het beroepsgeheim. In
Nederland kennen we een meldrecht ten aanzien van kindermishandeling en geen meldplicht. De afweging om te melden blijft de
individuele verantwoordelijkheid van de arts.
Sinds 2002 bestaat de KNMG-meldcode kindermishandeling.14 In
de eerste versie lag het accent op ‘zwijgen, tenzij’. Dit leek de
vrees van artsen om het beroepsgeheim te schenden te bevestigen.15 De nieuwe meldcode van 2008 heeft als richtlijn ‘spreken,
tenzij’.16 Deze code is directiever. Een stappenplan (figuur) helpt
de arts met de afweging of hij (vermoedens van) kindermishandeling moet melden.7,16 Nieuw is de monitorfunctie van artsen: de
(huis)arts beoordeelt zelf of via anderen in hoeverre de ingezette
vrijwillige hulpverlening het beoogde effect heeft of het risico op
schade afwendt. Zo niet, dan meldt de arts alsnog.

Contact met het AMK: advies, consult, melden
Het eerste contact met het AMK – stap 2 in figuur 1 – gaat vaak
om een advies. Bij de meeste AMK’s staat een vertrouwensarts
de huisarts te woord. Zo niet, dan kan de arts hierom vragen.
Bij een advies bespreekt de huisarts zijn zorgen met de vertrouwensarts en overleggen zij in hoeverre en op welke wijze de arts
zelf actie kan ondernemen. Er worden geen persoonsgegevens
van het betreffende gezin uitgewisseld. Als een gezin meerdere
keren wordt besproken, gaat het advies over in een consult. Het
AMK legt het gesprek vast op naam van de adviesvragende huisarts. Het AMK heeft geen verantwoordelijkheden tegenover het
besproken gezin, dat immers niet bekend is bij het AMK.
In het vervolgtraject bespreekt de arts de zorgen met de ouders en
eventueel andere professionals. Vindt men de kans groot dat de
ontwrichtende situatie niet zal veranderen of zelfs zal verslechteren, dan volgt een melding bij het AMK (zie figuur 1, stap 5a). Bij
de melding bespreekt het AMK met de melder welke verwachting
hij heeft van het AMK-onderzoek, welke relatie hij heeft met het
gezin en hoe de ouders hebben gereageerd op de aankondiging
van de melding. Persoonsgegevens van alle gezinsleden worden
nagevraagd. Het AMK onderzoekt in beginsel het hele gezin, ook
als de melding slechts over één kind gaat.
Soms is de kans op schade bij de kinderen zo groot, dat de huisarts al bij het overleg in stap 2 besluit om te melden. De ouders
zijn dan niet op de hoogte van het overleg met het AMK. De huis
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1
Onderzoek

Verzamel aanwijzingen
en leg dossier vast

2
Advies AMK
en eventueel
collega

Acute situatie?
Schakel direct RvdK
of politie in!

3
Zo mogelijk
gesprek ouders

4
Zo nodig overleg
betrokken
professional(s)

Reële kans
op schade

Risico af te wenden
5b
Monitoring hulp

5a
Melding bij AMK

Mishandeling (mogelijk)
niet gestopt

Grijze stappen zijn verplicht

arts bespreekt met het AMK hoe en wanneer hij de ouders zal
informeren. Soms wordt besloten dat de huisarts de ouders niet
informeert. Het AMK zal dan het onderzoek meteen daarna starten. De situatie kan ernstig bedreigend zijn voor kinderen of de
huisarts zelf; dat vraagt uiteraard om een zorgvuldige regie met
goede afspraken.
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
0900 1231230 (€ 0,05 per minuut), automatische doorschakeling
naar eigen regio (24 uur per dag bereikbaar). www.Nji.nl/kindermishandeling-profs/download/AMKgegevens2007.pdf
Anoniem melden

Huisartsen vragen vaak of ze anoniem mogen melden. Zij maken
zich zorgen om de vertrouwensband met de patiënt of zijn bang
het gezin te beschadigen en hen kwijt te raken. Bewust of onbewust kan ook angst voor de reactie van de ouders meespelen, die
mogelijk agressief reageren of wellicht een klacht indienen.
Een arts kan onder drie voorwaarden anoniem melden.16,17
1. Als door een open melding de kans groot is dat het leven van
het kind direct bedreigd wordt.
2. Als er is een grote kans is op ernstige (fysieke) bedreigingen
van de arts zelf of van mensen in zijn privé-leven of professionele omgeving.
3. Als de meldende arts de enige is die nog (professioneel) zicht
heeft op het gezin en de kans groot is dat het gezin geheel uit
beeld verdwijnt na een melding.
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Kortom, het gaat om uitzonderlijk ernstige situaties.
Het AMK moet de anonimiteit van de melder waarborgen voor het
gezin, maar ook voor alle informanten. Dit betekent ook dat niets
van de gemelde zorgen herleidbaar mag zijn naar de melder. Huisartsen en andere behandelaars melden meestal heel specifieke
informatie. Als de inhoud van de melding niet herleidbaar mag
zijn, blijven er vaak weinig bespreekbare zorgen over. De KNMGmeldcode adviseert mede daarom uiterst terughoudend te zijn
met anoniem melden.16
Hoe goed bewaakt de anonimiteit ook is, in een enkel uitzonderlijk geval komen ouders toch achter de identiteit van de professionele melder. Dan is niet alleen de vertrouwensband met de
melder onherstelbaar verstoord, maar ook het vertrouwen in alle
professionele hulpverleners nu en in de toekomst. Ook dit aspect
moet goed meegewogen worden. Zeker bij gezinnen die voor hun
functioneren grotendeels afhankelijk zijn van professionele hulpverlening. Het gaat dan immers om ouders die maar weinig vat
hebben op hun eigen leven. Zij ervaren de wereld om hen heen
vaak als bedreigend en ‘tegen hen gericht’. Een anonieme melding versterkt dit gevoel.

beschuldigd en aangeklaagd voelen. Hierdoor kan het vertrouwen
in de huisarts alsnog beschadigd zijn.
Een open en respectvolle communicatie met ouders biedt de
meeste kans op een verandering ten goede. De vrees voor boosheid en agressiviteit van ouders blijkt in de praktijk veelal ongegrond.
Casus 2
Huisarts: ‘Ik maak mij zorgen om u en uw zoontje. Uw klachten wijzen op
een flinke depressie. Vorige week vertelde u dat uw zoontje niet luistert,
dat hij zo druk is en nachtmerries heeft. Ik denk dat er weer hulp van het
Riagg nodig is.’
Moeder: ‘Ik vraag om een woningurgentie maar die wilt u niet geven. Dan
los ik het zelf wel op, ik heb verder niemand nodig!’
Huisarts: ‘Nu u dit zo zegt, wordt mijn zorg nog groter. Kinderen met ouders
die zoveel problemen hebben, kunnen daardoor in de knel komen.’
Moeder: ‘Onzin, mijn zoon komt niks tekort.’
Huisarts: ‘Misschien hebt u gelijk. Maar ik wil toch graag met een
vertrouwensarts van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
overleggen.’
Moeder: ‘Wat? Ik mishandel mijn zoon niet!’
Huisarts: ‘Ik kan mij goed voorstellen dat u schrikt van dat woord, maar ik

Zorgen bespreekbaar maken

zeg niet dat u uw zoontje mishandelt. Ik maak mij grote zorgen en u wilt

De behoefte om anoniem te melden, ontstaat vaak als artsen niet
goed weten hoe ze hun zorgen met ouders kunnen bespreken.
Veel huisartsen denken dat zij het ‘ultieme bewijs van kindermishandeling’ op tafel moeten leggen om ouders te overtuigen. Hier
ligt een belangrijke taak van het AMK, in het bijzonder van de vertrouwensartsen. Zij ondersteunen artsen door mogelijke reacties
en risico’s gestructureerd te bespreken en door gericht advies te
geven. Dergelijke gesprekken met de ouders zijn moeilijk, zeker in
de beslotenheid van de huisartsenpraktijk, en vragen daarom een
goede voorbereiding.
Nagenoeg iedere ouder voelt zich kwetsbaar als het over zijn
kind(eren) gaat. Een opmerking over het kind of over de rol als
opvoeder, kunnen ouders diep treffen. Het is belangrijk om het
vermoeden van mishandeling in alle openheid als een gemeenschappelijke zorg te bespreken en ouders niet te beschuldigen.
Dit is een belangrijke voorwaarde om bij ouders een luisterend
oor te krijgen. Het zo concreet mogelijk benoemen van de zorg
helpt ouders te begrijpen waar het over gaat. De huisarts moet bij
voorkeur voorvallen noemen die hij zelf gezien heeft of die in de
eigen praktijk zijn gebeurd. Hij kan eventueel verwijzen naar eerdere gesprekken over soortgelijke zorgen. Dit maakt het gemakkelijker om ze opnieuw aan de orde te stellen.
Is het doel van het gesprek om de melding bij het AMK te bespreken? Dan zal de huisarts het AMK voluit met name moeten noemen. Het kan helpen als de arts erbij zegt dat die naam nogal
heftig is, omdat hij daarmee verwoordt wat veel ouders op dat
moment voelen (casus 2). Het maakt het ook gemakkelijker om
de reacties en emoties van ouders te benoemen en te bespreken. Deze zijn niet altijd gemakkelijk te hanteren. Maar als de arts
het AMK niet bij naam noemt, kunnen de ouders zich achteraf

geen hulp. In dat geval is het AMK de instantie die met u samen kan kijken
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of hulp nodig is.’
Moeder: ‘Maar die halen je kinderen weg!’
Huisarts: ‘Dat doen ze alleen in uitzonderlijk ernstige situaties.’
Moeder: ‘Hm, dan wacht ik het wel af…’

AMK-onderzoek, en dan?
Het doel van het AMK-onderzoek is de mishandeling te stoppen
en hulpverlening in te zetten die nodig is om mishandeling in
de toekomst te voorkomen.17 Het AMK bespreekt eerst de gemelde zorgen met de ouder(s) en vertelt wat het AMK-onderzoek
inhoudt. Ouders krijgen ruim de gelegenheid om hun mening te
geven. Hierna benadert het AMK informanten die professioneel
bij het gezin betrokken zijn, zoals de huisarts, de school, het consultatiebureau en de schoolarts. In beginsel worden kinderen van
6 jaar en ouder gesproken.
Het AMK bespreekt de uitkomst van het onderzoek met de ouders.
Soms maakt het onderzoek duidelijk dat er geen sprake is van
kindermishandeling, maar dat komt relatief weinig voor. Soms
blijken de vermoedens van kindermishandeling niet bevestigd,
maar ook niet met zekerheid uitgesloten. Dan vraagt het AMK
aan de professionele omgeving (bijvoorbeeld huisarts of school)
om alert te blijven op signalen. Als er wel duidelijk sprake is van
kindermishandeling wordt hulpverlening ingezet. Als hulp op
vrijwillige basis naar verwachting niet toereikend is, verzoekt het
AMK de Raad voor de Kinderbescherming om het onderzoek voort
te zetten teneinde een ondertoezichtstelling aan te vragen bij de
kinderrechter.
Het AMK stuurt een afsluitbrief aan de ouders met de uitkomst
van het onderzoek en de gemaakte afspraken, en sluit het dossier.
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Verder stelt het AMK de professionele melder schriftelijk op de
hoogte van de uitkomst van het onderzoek. Bij veel AMK’s is het
gebruikelijk dat huisartsen standaard schriftelijk bericht krijgen
dat het onderzoek is afgerond dan wel een afschrift krijgen van
de afsluitbrief aan de ouders. Als hulpverlening is ingezet, informeert het AMK binnen drie maanden of de ouders de gemaakte
afspraken nakomen. Zo niet, dan wordt het dossier heropend.
De ouders zijn meestal op de hoogte als het AMK een huisarts
benadert voor informatie over een gezin. Ingeval dit niet zo is,
hoort de huisarts waarom. De huisarts maakt dan zijn eigen afwegingen over wat hij met het AMK bespreekt. Ook over deze gegevensverstrekking geeft de KNMG meldcode advies.16

Samenwerken in netwerken
Huisartsen zijn vaak een belangrijke partner in netwerken rondom
kinderen en jongeren. Informatieoverdracht geschiedt vaak met
medeweten van de ouders. Het is belangrijk om daarbij goed in
het oog te houden wat het doel is van een bespreking en wie
welke verantwoordelijkheid draagt.

Beschouwing en conclusie
De huisarts heeft een belangrijke taak bij het signaleren van kindermishandeling. Toch ervaren huisartsen in de praktijk belemmeringen bij het melden en bespreekbaar maken van de gesignaleerde zorgen. Er is veel onzekerheid over het omgaan met
het beroepsgeheim. De richtlijn van de nieuwe KNMG meldcode
is ‘spreken, tenzij’. De KNMG verwacht van artsen een actieve
opstelling in de strijd tegen kindermishandeling.
In de praktijk blijkt de behoefte aan anoniem melden vaak
gebaseerd op onzekerheid over het bespreekbaar maken van de
gesignaleerde problematiek. Hierbij kan het AMK ondersteuning
bieden. Concreet zijn over zorgen en ze als gemeenschappelijke
zorgen bespreken, blijkt in de praktijk goed te werken. In het algemeen is openheid over melden bij het AMK essentieel om de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt te behouden. De werkwijze
van het AMK is beschreven zodat huisartsen weten wat zij in de
praktijk van het AMK kunnen en mogen verwachten.
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General practitioners seldom report cases of child abuse. As a
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counsel and guide GP’s on how to act in these complicated
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